
Pozvánka pro vystavovatele

Evropský odborný veletrh pro lesní hospodářství, lesní techniku     
s doprovodnými ukázkami a odbornými akcemi

Mnichov-výstaviště: 17. - 20. července 2022

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vás pozvat k aktivní účasti na veletrhu INTERFORST 2022 v Mnichově.
Stejně jako v předchozích letech ukáže veletrh opět celý hodnotový řetězec
lesnického průmyslu: od zalesňování přes těžbu dřeva až po zpracování v celém
svém odvětví. Celkově vzato, veletrh nabídne kompaktní a reprezentativní
přehled mezinárodního trhu v lesnictví.

Vše pod heslem: INTERFORST 2022 - Inovace pro les, dřevo a technologie

Partnerskou zemí veletrhu
INTERFORST 2022 se stává poprvé
Česká republika

Nezávazná přihláška do 30.4.2021

Veletrh INTERFORST 2018 v číslech:

453 vystavovatelů ze 40 zemí
75 000 m² výstavní plochy
50 000 návštěvníků z 60 zemí celého světa

Zaměření veletrhu: • Zalesňování, péče a ochrana lesů • Oříznutí a sklizeň
• Zpracování kulatiny • Stavba lesních silnic a tratí a jejich údržba • Vozidla pro přepravu dřeva
a jiná přepravní vozidla • Zpracování dřeva • Energie ze dřeva • Lesy jako rekreace
• Péče o plochu, stromy a krajinu • Využívání půdy a komunální pozemní stavitelství
• Měření, správa informací a telekomunikace v lese • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
první pomoc • Služby

Cenové podmínky účasti

Pronájem řadové výstavní plochy v hale: EUR 137,-/m² (min. plocha 12 m²)
Pronájem rohové výstavní plochy v hale: EUR 147,-/m²
Pronájem ze tří stran otevřené výstavní plochy v hale: EUR 157,-/m²
Pronájem ze čtyř stran otevřené výstavní plochy v hale: EUR 167,-/m²
Pronájem venkovní výstavní plochy. EUR 85,-/m² (min. plocha 30 m²)
Zápis do katalogu a online médií: EUR 390,-
Odpady a AUMA poplatek: EUR 4,-/m2

Nejčastější dotazy vystavovatelů: FAQ .

Chci nezávazně zkalkulovat náklady na účast

Na Váš zájem se těší

Ing. Jaroslav Vondruška

o�ciální zástupce Messe München pro ČR

EXPO-Consult+Service, spol.s r.o.

Příkop 4, 604 45 Brno,

tel.: 545 176 158 mobil: 602 711 012

https://www.expocs.cz  
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